NOTA INFORMATIVA III
Teve lugar no último dia do Encontro da AULP, 12 de julho, a decorrer no Centro de
Convenções da UNICAMP, a 1ª reunião preparatória Comissão intercontinental para a
creditação no espaço do ensino superior em língua portuguesa, reservada a representantes
nomeados para o efeito. Esta comissão foi criada no seguimento de algumas propostas
apresentadas durante o Encontro realizado em Timor-Leste, no quadro da mobilidade de
estudantes e a conferência de graus e créditos para professores e alunos. Na altura o
presidente da AULP propôs aos presentes que no próximo encontro, o Conselho de
Administração pudesse trabalhar com alguns membros para elaborar uma proposta sobre este
tópico para ser levada à comissão. Desta reunião surgiu a proposta de criar um projeto de
mobilidade (Erasmus/AULP). O modo de implementação irá ser estudado no decorrer do
presente ano.

Na sessão solene de encerramento foi feito um agradecimento à Fundação Macau pelo
apoio financeiro prestado à AULP. O Professor Rui Martins, Vice-Reitor da Universidade de
Macau, recebeu uma medalha comemorativa para ser posteriormente entregue à referida
entidade.
Foi ainda realizada uma cerimónia de entrega do Prémios Fernão Mendes Pinto
correspondentes aos anos 2014, 2015, 2016.

A vencedora do Prémio Fernão Mendes Pinto 2014 é Fátima da Cruz Rodrigues da
Universidade de Coimbra com a dissertação de doutoramento em Sociologia, no curso de PósColonialismos e Cidadania Global, "Antigos Combatentes Africanos das Forças Armadas
Portuguesas - A Guerra Colonial como Território de (Re)conciliação".
O vencedor do Prémio Fernão Mendes Pinto 2015 é Kamila Katarzyna Krakowska Rodrigues,
da Universidade de Coimbra, com a dissertação "Na Demanda da Ideia de Nação: As Viagens
Pós-Coloniais, Em Mário de Andrade e Mia Couto".
O vencedor do Prémio Fernão Mendes Pinto 2016 é Patricia Delayti Telles, da Universidade
de Évora, com a dissertação "Retrato entre baionetas: prestígio, política e saudades na pintura
do retrato em Portugal e no Brasil, entre 1804 e 1834".

